ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 13/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 179
Στη Λευκάδα σήμερα στις 22 του μηνός Μαϊου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ. 12627/17-52013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Αραβανής Σπυρίδων
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Γαβρίλης Δημήτριος
Φίλιππας Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Βλάχος Σπυρίδων
Δρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος

Απουσίαζαν
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Σίδερης Αντώνιος
Μακρυγιώργου Νίκη
Μεσσήνη Κερασούλα
Καρβούνης Σπυρίδων
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιμος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Στραγαλινός Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν απών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 27 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 22ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 13/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης
281 κ.δ.κ. σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, του Κατηφόρη Κωνσταντίνου,
δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών για παράσταση ενώπιον Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών (σχετ. η αριθμ. 242/2010 απόφαση Ο. Ε.)
Εισηγητές:1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος
Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής
2. Καρύδη Μαυρέτα , δικηγόρος του Δήμου.
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Ο Αντιδήμαρχος κ.Στυλιανός Ρόκκος, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ.
γνωμοδότηση της δικηγόρου του Δήμου κας Μαυρέτας Καρύδη, η οποία έχει ως εξής:
“Περιήλθε στην υπηρεσία μου

η από 2-5-2013 προσφορά -πίνακας αμοιβής

του

Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη, ο οποίος απευθύνεται προς
το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας ,στον οποίο επάγονται τα ακόλουθα:
Με την αριθ'242 / 18/10/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου
Λευκάδας που περιλαμβάνεται στο αρ.20/2010 πρακτικό συνεδρίασης αυτής,του ανατέθηκε
να εκπροσωπήσει το Δήμο Λευκάδας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία
Εργατικών διαφορών), κατά την εκδίκαση της εναντίον του και κατά του ΟΑΕΔ από 26/8/2010
(αρ.εκθ.καταθέσεως 1491875090/2010 αγωγής

Σπυριδούλας Πρεβεζάνου και Ασημίνας

Ταμπιζύγου με την οποία επεδίωκαν να αναγνωριστεί ο χαρακτήρας της σύμβασής τους με το
Δήμο ως σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και να κηρυχθούν άκυρες οι
απολύσεις τους.
Κατ' εφαρμογή της δοθείσας εντολής,στις 28 Φεβρουαρίου 2013 παραστάθηκε στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών και εξέδωσε το αρ.17692732/13 γραμμάτιο Δ.Σ.Α, προκαταβάλλοντας τα
έξοδα της δίκης,συνέταξε και κατέθεσε προτάσεις,καθώς επίσης προέβαλε ενστάσεις και τους
εν γένει ισχυρισμούς ώστε να απορριφθεί η σε βάρος του αγωγή.
Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 6 περίπτωση α):Η παρ.1 του άρθρου 92 του
Κωδ.Δικηγόρων αντικαθίσταται ως εξής: Τα της αμοιβής του Δικηγόρου ορίζονται ελεύθερα με
έγγραφη συμφωνία τούτου και του εντολέως του η του αντιπροσώπου αυτού,η οποία
περιλαμβάνει είτε την όλη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος η κατ' ιδίαν πράξεις αυτής η κάθε
άλλης φύσεως νομικές εργασίες,οριζόμενες από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ως
υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές για την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σχετιζομένων με την
έναρξη και διεξαγωγή της δίκης η διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας,καθώς και για τη
διενέργεια εξωδικαστικών νομικών εργασιών,παύουν να ισχύουν.
Ως εκ τούτου ο ως άνω δικηγόρος ζητά ως αμοιβή για την απόκρουση της ανωτέρω αγωγής
,δηλαδή παράσταση στο ακροατήριο σύνταξη προτάσεων προσθήκης κλπ. και την εν γένει
απασχόληση του με την υπόθεση , το ποσόν των 600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23% ευρώ, αφού
διενεργηθεί παρακράτηση του φόρου 20%.
Επειδή ο ως άνω δικηγόρος έχει τις κατάλληλες γνώσεις και την εξειδικευμένη εμπειρία ως
προς το εργατικό δίκαιο που απαιτείται για την παρούσα διαφορά
Επειδή κρίνω εύλογο και ανάλογο με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ως άνω δικηγόρου το
παραπάνω ποσό αμοιβής.
Προς τούτο εισηγούμαι α) να εισαχθεί το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του
Δήμου Λευκάδας β) να εγκριθεί το ως άνω ποσό αμοιβής και συγκεκριμένα να καθορισθεί η
συνολική αμοιβή για την παράσταση και υποστήριξη του στο Δήμο Λευκάδας το ποσό των
600,00 ευρώ καθαρή αμοιβή επιπλέον (23% ΦΠΑ)”.
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.

αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση
Ομόφωνα αποφασίζει
Την καταβολή αμοιβής ποσού 600,00 ευρώ καθαρή αμοιβή, επιπλέον (23% ΦΠΑ)
στον Δικηγόρο Αθηνών κ.Κώστα Κατηφόρη για την παράσταση και υποστήριξή του στο Δήμο
Λευκάδας.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 179/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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